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Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti v roce 2014 pracoval na tomto organizačním uspořádání: 

1. oddělení kontroly, 
2. samostatné pracoviště interního auditu dle zákona 320/2001 Sb., 
3. samostatná pracoviště bezpečnosti a řízení kvality. 

Ad 1) činnost oddělení kontroly 

Oddělení kontroly zajišťuje tyto základní oblasti: 

I. vyřizování stížností, petic a podnětů občanů, 
ll. finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. , prováděnou u příspěvkových organizací zřízených 

SMO a dále u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu SMO, 
111. zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. 

Oddělení kontroly pravidelně informuje o činnosti primátora a jednou ročně předkládá materiál na jednání 
RMO o své činnosti. 

I. Vyřizování stížností, petic a podnětů občanů 

V průběhu roku 2014 bylo oddělením kontroly přijato celkem 110 podání. Řešeno bylo celkem 94 stížností, 7 
petic, 9 různých podání, týkajících se vyřizování stížností. Postoupeno odborům a jiným institucím 
k přímému vyřízení bylo 19 podání. 

ll. Finanční kontrola 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je prováděna u příspěvkových organ izací 
zřízených SMO a dále u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu SMO. 

11./A Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací 

Bylo provedeno 6 veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava. 

11./B Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejné finanční podpory 
V rámci těchto kontrol byla provedena kontrola všech organizací z oblasti grantů sportovních, kulturních, 
životního prostředí a EWO, u všech příjemců dotací na poskytování sociá lních a souvisejících služeb 
a kontrola účelové dotace poskytnuté z rozpočtu SMO příjemci Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení 
právnických osob. 

B1. Kontrola grantů 

Bylo zkontrolováno čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SMO v roce 2013 v rámci 
grantového systému - kulturní, sportovní, životní prostředí a EWO u všech příjemců v počtu 143 dotací. 
Zpráva byla projednána s odpovědnými osobami. 



82. Kontrola sociálních dotací 

Bylo zkontrolováno čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SMO v roce 2013 u všech 24 
příjemců dotací na realizaci 54 projektů (sociálních služeb) , kterým byla poskytnuta sociální dotace. Zpráva 
byla projednána s odborem sociálních věcí MMO. 

83. Kontrola účelové dotace poskytnuté z rozpočtu SMO příjemci Dolní oblast Vítkovice 

Předmětem kontroly bylo ověřeni plnění podmínek ze Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu SMO příjemci Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob (celková výše dotace 
1 250 000,- Kč) . Příjemce dle Smlouvy předložil průběžné vyúčtování dotace za kalendářní rok 2013 ve výši 
250 000,- Kč. 
Po dodatečném doložení požadovaných dokumentů příjemce splni l ve všech významných ohledech 
podmínky stanovené ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy. 

111. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol 

Odděleni kontroly zpracovává každoročně souhrnnou roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou 
předkládá Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v termínu do 15. 2. následujícího roku . Zprávu 
o výsledcích finančních kontrol zpracovávají všechny příspěvkové organizace, zřizované Statutárním 
městem Opava a Statutární město, tyto jsou podkladem pro výše uvedenou souhrnnou zprávu. 

Ze souhrnné zprávy vyplývá, že finanční kontrola je ve Statutárním městě Opava zabezpečena na přiměřené 
a funkční úrovni a hlavní cíle finanční kontroly, dle ust. § 4 zákona č. 320/2001 Sb., jsou plněny. 

Ad 2) činnost interního auditu 

Činnost interního auditu v rámci Magistrátu města Opavy se ř ídí příslušnými ustanoveními Zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. V souladu s tímto 
zákonem byl zpracován plán činností na rok 2014, na jehož základě byly provedeny jednotlivé aud itní 
šetření. 

V roce 2014 bylo provedeno celkem 9 auditních šetření. Z těchto 9 auditních šetření bylo 
6 plánovaných a 3 mimořádné. 

Plánované auditní šetření: 
Cestovní příkazy 
Pohledávky po splatnosti 
Městská policie 
Finanční příjmy na základě smluvního vztahu 
Návaznost objednávek a fakturace 

- Veřejné zakázky malého rozsahu 

Mimořádné auditní šetření: 
Pronájem KD Na Rybníčku. 
Projekt EPC 
Pronájem Café Kramer 

Při provádění jednotlivých auditních šetření nebyly nalezeny závažné systémové pochybení. Drobná 
pochybení, která byla odhalena, byla odstraněna buď přímo při provádění samotného auditního šetření , 

případně v rámci přijatých doporučení. 

Závěrečné zprávy z provedených interních auditů byly řádně projednány s vedoucími příslušných 
auditovaných odborů. S výsledky jednotlivých auditních šetření byl v souladu se zákonem seznámen 
primátor města jako vedoucí orgánu veřejné správy. Kompletní auditní spisy jsou založeny v kanceláři 
interního auditora. 

Mimo výše uvedené audity se samostatné pracoviště interního auditu podílelo na zpracování 
podkladů pro závěrečnou zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2013. 

Interní audit rovněž poskytoval konzultační a poradenskou činnosti pro ostatní odbory v rámci MMO. 

V rámci prohlubování znalostí absolvoval interní auditor v roce 2014 atestační kurz pořádaný 
českým institutem interních auditorů pod názvem Audit klíčových oblastí veřejné správy. 



Ad 3) Bezpečnost a Řízení kvality 

Samostatná pracoviště bezpečnosti úřadu a řízení kvality v průběhu roku 2014 podílely na následuj ících 
aktivitách a činnostech: 

- v aplikaci Efesso udržování a aktualizování evidencí: 
o Procesů , 
o agend a činnostních rolí v Registru páv a povinností, 
o Organizace a 
o Zaměstnanci, 

v rámci projektu "Řízeni rizik": 
o byla vytvořena Směrnice pro řízeni rizik, 
o proběhly dvě revize rizik, tato identifikovaná a ohodnocená rizika byla přiřazena 

k jednotlivým procesům a k jednotlivým odborům (vlastníkům rizika), 
započala práce na evidenci Vnitřních předpisů úřadu , 
v rámci naplněni ustanoveni zákona o svobodném přístupu k informacím: 

o byla vytvořena a nabyla účinnosti nová Směrnice k poskytováni informaci podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějš ích předpisů, 
o byla vytvořena metodicko-konzultační skupina pro vyřizováni žádosti dle zákona o 

svobodném přístupu k informacím, 
o byl zaveden do praxe systém předávání informaci a vyřizováni žádosti o informace dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím, včetně jejich následného zveřejňován í , 
aktivity v oblasti objektové bezpečnosti, v oblasti bezpečnosti informací s ohledem na ustanovení 
zákona o ochraně osobních údajů , 
úzká spolupráce při činnostech v rámci voleb do obecních zastupitelstev. 

Mimo výše uvedené aktivity jsou plněny i další požadavky v oblasti bezpečnosti a ř ízen í kvality ze strany 
tajemníka MMO. 

Mezi další vykonávané činnosti odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti je možné zařadit p lněn i 
úkolů v likvidační a ústřední inventarizační komisi, zavádění systému řízen í přispěvkových organ izací dle 
projektu Pre-audit příspěvkových organizací, dokončení projektu " Řízeni rizik", spolupráce s odbory v rámci 
konzultační činnosti. 

Odbor KAB pravidelně informuje o činnosti primátora a jednou ročně předkládá materiál na jednání RMO 
o své činnosti. 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014: 

V roce 2014 disponoval odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti rozpočtem ve výši 9 tis. Kč na 
kancelářské potřeby a pohoštění a dary. 

Zpracovali: 
Funkce: 
Dne: 

Ing. Josef Hranec, 
vedoucí odděleni kontroly, 
28. 04.2015 


